OMGEVINGSVERGUNMNG WABO
verleend aan
Simmeren Schroot B.V.
ten behoeve van
de locatie: Winschoterweg la te Groningen

Groningen, 31 augustus 2011
Nr. 2011 - 314888

Inhoudsopgave

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT
1.1
Onderwerp
1.2
Besluit
1.3
Verhouding aanvraag- vergunning
1.4
Procedure
Ondertekening en verzending
1.5
2. OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL
Gegevens aanvrager
2.1
2.2
Reden verzoek wijziging vergunning
Huidige vergunningsituafie
2.3
2.4
Bevoegd gezag
Ontvankelijkheid en opschorting procedure
2.5
2.6
Procedure (regulier) en zienswijze
2.7
Adviezen
3. BEoordeling
Inleiding
3.1
3.2
Voorschriften
4. ASPECTEN DIE BIJ DEZE BESLISSING WORDEN BETROKKEN
5. BEOORDELING
Gevolgen voor het milieu
5.1
Verplichting tot het maken van een milieueffectrapport
5.2
Andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend
5.3
6. CONCLUSIE
7. VOORSCHRIFTEN
BIJLAGE 1 : BEGRIPPEN
1.

3 van 11

5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
10
11

4 van 11

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 30 augustus 2011
Nr. 2011-314888
Beschikken hierbij op het verzoek van vergunninghoudster tot het wijzigen van de aan Simmeren
Schroot B.V. verleende veranderingsvergunning op grond van de Wet milieubeheer (thans
orngevingsvergunning in het kader van de Wet algernene bepalingen omgevingsrecht) van 20 januari
2009, nummer 2009-01922/4,MV voor het accepteren en demonteren van treinstellen en het opslaan
van Ad Blue. De inrichting is gelegen aan de Winschoterweg la te Groningen, kadastraal bekend
gemeente Noorddijk, sectie G, nummers 3001 (ged.), 569 (ged.) 672 (ged.) en 659.
1.

OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT

1.1
Onderwerp
Gedeputeerde Staten hebben op 28 juli 2011 een aanvraag op basis van artikel 1:3 van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb) en artikel 3.15, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) voor het wijzigen van de aan haar verleende omgevingsvergunning (veranderingsvergunning)
van 20 januari 2009, nummer 2009-01922/4,MV ontvangen. Het verzoek betreft een aanpassing,
verduidelijking van de vergunningvoorschriften 1.1.3; 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3; 2.3.7; de bijlage 1 en de
intrekking voorschrift 2.2.2. van deze veranderingsvergunning.
De aanvraag is geregistreerd ander nummer 2011175533.
1.2
Besluit
Gedeputeerde Staten besluiten hierbij, gelet op artikel 2.31, tweede lid, onder b jo artikel 3.15, tweede
lid van de Wabo en de hierna vermelde overwegingen, tot wijziging van de voorschriften van de bij
besluit van 20 januari 2009, nummer 2009-01922/4,MV aan Simmeren Schroot B.V. verleende
omgevingsvergunning. Op verzoek van vergunninghoudster warden de aan deze vergunning
verbonden voorschriften 1.1.3; 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3; 2.3.7en bijlage 1 vervangen door de bij deze
beschikking gevoegde voorschriften 1.1.3; 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3; 2.3.7 en bijlage 1. De aan
vorenvermelde vergunning verbonden voorschrift 2.2.2 wordt ingetrokken.
1.3
Verhouding aanvraag- vergunning
De aanvraag maakt in zijn geheel onderdeel uit van de vergunning.
1.4
Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 jo art. 3.10,
derde lld en 3.15 derde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de reguliere
voorbereidingsprocedure). Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de
Ministeriéle regeling omgevingsrecht (paragraaf 4.3).
1.5
Ondertekening en verzending
Gedeputeerde Staten van Groningen,
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het hoofd van de Afdeling
Milieuvergunningen van de provincie Groningen.
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Verzonden:
Een exemplaar van deze beschikking is gezonden aan:
Simmeren Schroot B.V., Postbus 9520, 9703 LM Groningen;
Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen;
Het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Hunze en Aa' s;
De Arbeidsinspectie;
De Waterdienst.
2.

OMGEVINGSVERGUNNING PROCEDUREEL

2.1
Gegevens aanvrager
Simmeren Schroot ontvangt en demonteert, ontrnantelt afgedankte treinstellen ten behoeve van
recycling van de hierbij beschikbaar komende afvalstoffen. De aangevoerde treinstellen zijn bij
aankomst op de inrichting al gedeeltelijk ontmanteld. Verdere demontage vindt pleats op een
afgeschermd deel van de inrichting. De vrijkomende afvalstoffen worden gescheiden overeenkomstig
het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) en vervolgens opgeslagen en afgevoerd roar een
eindverwerker, die deze afvalstoffen geschikt maakt voor hergebruik.
2.2
Reden verzoek wijziging vergunning
Op basis van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2.31, tweede lid, onder b jo
artikel 3.15 tweede lid van de Wabo kunnen wij als bevoegd gezag, op verzoek van de
vergunninghoudster, voorschriften van een omgevingsvergunning voor het in werking hebben van een
inrichting (artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo) wijzigen voor zover dit in het belang van het milieu is.
Wij hebben op 28 juli 2011 een aanvraag op basis van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) en artikel 3.15, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het
wijzigen van de voorschriften van de aan hear verleende omgevingsvergunning van 20 januari 2009,
nummer 2009-01922/4,MV ontvangen. Het verzoek betreft een aanpassing, verduidelijking van de
vergunningvoorschriften 1.1.3; 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3; 2.3.7; de bijlage 1 en de intrekking voorschrift 2.2.2.
van deze veranderingsvergunning.
2.3
Huidige vergunningsituatie
Op 13 april 2004, kenmerk 2004-11.525/16, MV hebben wij aan Simmeren Schroot B.V. een
vergunning ingevolge de Wet rnilieubeheer (Wm), verleend voor het oprichten en in werking hebben
van een inrichting voor het verwerken van schroot, productie op maat van staalplaten en in- en
verkoop van machines, gelegen aan de Winschoterweg la te Groningen. Deze vergunning is verleend
voor een periode van 10 jaren en loopt af op 13 april 2014. De 10-jaarstermijn in de vigerende
vergunning is ingevolge artikel 1.2 van de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
d.d. 1 oktober 2010 van rechtswege vervallen. Dit betekent dat deze vergunning sindsdien geldt voor
onbepaalde tijd. Voorts hebben wij voor de inrichting de volgende veranderingsvergunning verleend:
d.d. 20 januari 2009, kenmerk 2009-01922/4, MV.
2.4
Bevoegd gezag
Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit
omgevingsrecht (Bar) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag orn de integrale
omgevingsvergunning te verlenen, te wijzigen of te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en
inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking
tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen,
monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de
omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.
2.5
Ontvankelijkheid en opschorting procedure
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de
indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een
omgevingsvergunning moeten warden overgelegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De
regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in paragraaf 4.3 van de
Ministeridle regeling omgevingsrecht (Mar) (jo hoofdstuk 2 in geval van bouwactiviteiten). Na
ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij
zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de
gevolgen van deactiviteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in
behandeling genomen.
2.6
Procedure (regulier) en zienswijze
Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf
3.2 van de Wabo.
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Van de ontvangst van de aanvraag hebben wij op 20 augustus 2011 conform artikel 3.8 Wabo kennis
gegeven in het Dagblad van het Noorden en op de provinciale website.
Het besluit is aan de aanvrager en aan de betrokken adviseur bekend gemaakt. Tevens is het besluit
gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden en op de provinciale website.
2.7
Adviezen
In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of
betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de
artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende
instanties/bestuursorganen gezonden:
- Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen;
Op 29 augustus 2011 is advies van de gemeente Groningen ontvangen waarin er wordt ingestemd
met de wijziging van de vergunningvoorschriften.

3.

BEOORDELING

3.1
Inleiding
In artikel 2.14 van de Wabo worden de aspecten aangegeven, die bij de beoordeling moeten warden
betrokken of in acht worden genomen, of waarmee rekening moet worden gehouden. De relevante
aspecten voor deze beschikking komen in de hierna volgende hoofdstukken aan de orde.
3.2
Voorschriften
Tijdens inspecties in het kader van Handhaving en Toezicht van het bevoegd gezag bij het accepteren
en demonteren van treinstellen is gebleken, dat uit de veranderingsvergunning een aantal
vergunningsvoorschriften door de bij dit proces betrokkenen niet eenduidig worden geinterpreteerd.
Gelet hierop wordt door Simmeren Schroot een wijziging van de volgende voorschriften van de
vigerende vergunning verzocht.
Voorschrift 1.1.3
Verzocht wordt om "Overige homogenen deelstromen" te verwijderen en dit voorschrift aan te vullen
met:
- vlakglas afkomstig uit de treinstellen.
Dit glas is te beschouwen als een homogene bedrijfsspecifieke afvalstof.
-Veegvuil afkomstig van (het knippen van) de beplating van treinstellen, wordt dubbel verpakt in een
gesloten container opgeslagen en afgevoerd.
Wij stemmen in met dit verzoek, omdat dit een nadere aanduiding is van de afvalstoffen,
Voorschrift 2.2.2
De proefneming heeft plaatsgevonden in september 2010. De arbeidsinspectie is niet bereid in
overieg te treden over het opstellen van een rneetprogramma.
Door TNO Milieu en Leefomgeving te Utrecht is een rapport opgesteld, waarin de concentratie asbest
per rnassa steal is vastgelegd (Rapport TR 2010/656, "Semi-kwantitatieve analyse van asbest in
met bitumen gecoat schroot." van 3 november 2010). Dit rapport is als bijIage 3 bij de aanvraag
bijgevoegd. Uit dit rapport blijkt dat het aannemelijk is dat de concentratie asbest in de partijen schroot
van de carrosserie van treinen lager is clan 100 mg/kg.
In de als bijlage 4 bij de aanvraag bijgevoegde brief van TNO van 8 juni 2011 met het onderwerp
Beschouwing Asbest in schroot van treinen is aangegeven dat alle risico's voor mens en milieu
afwegend het verstandig is om de treinen met bitumen te knippen en te verwerken tot nieuw steal. Wel
dienen bij het knippen en verwerken passende beheersmaatregelen te worden getroffen om
verspreiding van de stukjes bitumen te beperken/voorkomen. Het schroot kan in hoogovens warden
gesmolten.
Als bijlage 5 bij de aanvraag is een juridische beoordeling met betrekking tot het Productenbesluit en
de Productenregeling Asbest, het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het
Arbeidsomstandighedenbesluit bijgevoegd (gedateerd 1 juli 2011).
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Als bijlage 6 hi] de aanvraag is eon beschrijving bijgevoegd van de werkwijze na afronding van het
oversiaan van het asbesthoudend schroot van de bovenbouw van de treinstellen (gedateerd 27 mei
2011).
Octet op vorenvermelde informatie wordt dit voorschrift Lilt de vigerende vergunning verwijderd.
Voorschrift 2.3.1
Verzocht wordt om dit voorschrift in verband met de volledigheid aan te vullen met asbesthoudend
afval. Hiermee kunnen wij instemmen, het nieuwe voorschrift luidt:
Asbesthoudende componenten en a,sbesthoudend afval moeten verpakt warden in niet
luchtdoorlatende kunststofverpakking en moet in een speciaal voor de opslag van asbest ingerichte
container worden opgeslagen.
Voorschrift 2.3.2
Dit voorschrift dient in verband met de volledigheid te worden aangevuld met asbesthoudend afval.
Tevens dient na het woord schroot (ferro) te worden gevoegd. Hiermee kunnen wij instemmen, het
nieuwe voorschrift luidt:
Na het bewerken van asbesthoudend schroot (ferro) moot de pleats van bewerking worden gereinigd.
Het afval dat hierbij vrijkomt moet op een gelijke wijze als de asbesthoudende componenten en asbest
houdend afval worden behandeld. Ais uit onderzoek blijkt dat dit afval geen asbest bevat mag het als
restafval warden afgevoerd.
Voo rsch rift 2.3.3
Dit voorschrift dient in verband met de volledigheid te worden aangevuld met asbesthoudend afval.
Hiermee kunnen wij instemmen, het nieuwe voorschrift luidt:
Asbesthoudende componenten en asbesthoudend a/rya/ moet zodanig in een container worden
opgeslagen dat er geen asbest vrij kan komen. De container dient te zijn afgesloten, behalve als de
container is voorzien van een asbestzak of tijdens het inbrengen en uithalen van asbest en/of
asbesthoudend materiaal.
Voorschrift 2.3.7
Met betrekking tot de voorziening en de wijze van opsiag van asbesthoudend schroot (ferro) wordt
verzocht owl het volgende voorschrift toe te voegen:
Asbesthoudend schroot (ferro) dient op een vloeistofdichte of vloeistofkerende ondergrond te worden
opgeslagen. Het materiaal dient gescheiden van ander materiaal te liggen.
Hiermee kunnen wij instemmen.
Ter verduidelijking en completering van het geheel wordt aan de begrippenlijst de volgende
onderdelen toegevoegd:
In Bijiage 1: Begrippen
Asbesthoudende componenten: Hiermee worden enkel de asbesthoudende stelplaatjes onder de
trein bedoeld. Niet zijnde de bitumen coating en niet zijnde asbesthoudend schroot.
Asbesthoudend afval: Hiermee wordt de losse bitumen coating bedoeld en het isoiatiemateriaal,
zoals glaswoi en steenwol, dat aan de coating vastzit. Hier zit geen (non-)ferro metaal aan.
Asbestverontreinigd afval: niet zijnde asbesthoudend schroot. Hiermee worden enkele grote
stukken asbest verontreinigd afval(materiaal) bedoeld.
Asbesthoudend schroot, treinijzer: Het ferro materiaal met de restant bitumen coating.
Onder asbesthoudende componenten wordt ook verstaan asbestcomponenten.
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4.

ASPECTEN DIE BM DEZE BESLISSING WORDEN BETROKKEN

Bij de beslissing op de aanvraag moeten wij els bevoegd gezag ingevolge art. 3.10, derde lid, Wabo jo
art. 4.21, onder e, Mor beoordelen of:
de verandering niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu clan die de
inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften
mag veroorzaken.
De verandering niet de verplichting kent tot het maken van een milieueffectrapport als
bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer.
De verandering niet leidt tot een andere inrichting clan waarvoor vergunning is verleend.
5.

BEOORDELING

5.1
Gevolgen voor het milieu
Uit de aanvraag blijkt dat:
de verandering(en) geen gevolgen heeft/hebben voor het risico op bodemverontreiniging;
de veranderingen geen emissie near de lucht tot gevolg hebben. Deze ernissies voldoen
aan de beperkingen en voorschriften in de vergunning;
de geluidbelasting als gevolg van de inrichting binnen de vergunde geluidruimte zal blijven;
de verartderingen geen gevolgen hebben voor de overige rnilieuaspecten.
5.2

Verplichting tot het maken van een milieueffectrapport

De voorgenomen verandering is niet opgenomen in bijlage C noch in bijlage D van het Besluit
milieueffectrapportage 1999. In de provinciale milieuverordening zijn geen aanvullende activiteiten
opgenomen waarvoor de m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. De activiteit is derhalve noch m.e.r.-plichtig
noch m.e.r.-beoordelingsplichtig.
5.3
Andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend
Het betreft een inrichting voor het accepteren en demonteren van treinstellen. Door de voorgenomen
veranderingen zal dit niet veranderen.

6.

CONCLUSIE

Wij hebben vastgesteld dat:
De voorgenomen verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het
milieu dan die de ihrichting ingevolge de vergunning en de daaraan gebonden beperkingen
en voorschriften mag veroorzaken.
De voorgenomen verandering niet leidt tot de verplichting tot het maken van een
milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer.
De verandering niet leidt tot een andere inrichting dan die waarvoor de hierboven
aangegeven vergunning is verleend.
Op grond van bovenstaande hebben wij besloten als onder 1.2.
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7.

VOORSCHRIFTEN

1.1.3
De stroom restafval moet overeenkomstig tab& 14.2, van het LAP, worden gescheiden in de volgende
fracties:
Asbest;
Papier en karton;
Elektrische en elektronische apparatuur;
EPS (piepschuim);
Kunststoffen;
Houtafval;
Metalen;
Steenachtig materiaal;
Textiel;
Glas- en steenwol;
vlakglas afkomstig uit de treinstellen.
(Dit glas is te beschouwen als een homogene bedrijfsspecifieke afvalstof).
veegvuil afkomstig van (het knippen van) de beplating van treinstellen, wordt dubbel verpakt in
een gesloten container opgeslagen en afgevoerd.
2.3.1.
Asbesthoudende componenten en asbesthoudend afval moot verpakt warden in niet luchtdoorlatende
kunststofverpakking en moet in een speciaal voor de opslag van asbest ingerichte container worden
opgeslagen.
2.3.2
Na het bewerken van asbesthoudend schroot (ferro) moot de pleats van bewerking warden gereinigd.
Het afval dat hierbij vrijkomt moet op een gelijke wijze als de asbesthoudende componenten en asbest
houdend afval worden behandeld. Als uit onderzoek blijkt dat dit afval geen asbest bevat mag het als
restafval warden afgevoerd.
2.3.3
Asbesthoudende componenten en asbesthoudend afval moeten zodanig een container warden
opgeslagen dat er geen asbest vrij kan komen. De container dient te zijn afgesioten, behalve als de
container is voorzien van een asbestzak of Wiens het inbrengen en uithalen van asbest en/of
asbesthourierd materiaal.
2.3.7
Asbesthoudend schroot (ferro) dient op een vloeistofdichte of vloeistofkerende ondergrond te worden
opgeslagen. Het materiaal dient gescheiden van ander materiaal te liggen.
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BULAGE I : BEGRIPPEN
Asbesthoudende componenten:
Hiermee worden enkel de asbesthoudende stelplaatjes onder de trein bedoeld. Niet zijnde de bitumen
coating en niet zijnde asbesthoudend schroot.
Asbesthoudend afval:
Hierrnee wordt de losse bitumen coating bedoeld en het isolatiemateriaal, zoals glaswoi en steenwol,
dat aan de coating vastzit. Hier zit geen (non-) ferro metaal aan.
Asbestverontreinigd afval:
Niet zijnde asbesthoudend schroot. Hiermee worden enkele grote stukken asbest verontreinigd
afval(materiaal) bedoeld.
Asbesthoudend schroot, treinijzer:
Het ferro materiaal met de restant bitumen coating.
Onder asbesthoudende componenten wordt ook verstaan asbestcomponenten.
Bodembeschermende maatregel:
Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, onn de kens op
emissies of immissies te reduceren.
Bodemrisico document:
Document dat inzicht geeft in het risico van bodernverontreiniging. Hiertoe wordt per
bodembedreigende activiteit de (eind-) emissiescore en de bijbehorende bodernrisicocategorie,
conform de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige
activiteiten, bepaald.
Potentieel bodernbedreigende activiteit:
Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de
aard van die activiteit en els gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen
waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend
is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit
te sluiten buiten beschouwing gelaten.
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